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A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a 

Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento, na manhã de ontem (25), de 

acidente envolvendo embarcação de serviço do navio “Astro Tamoio”, na Baía de Guanabara, no Rio 

de Janeiro (RJ).  

Durante o lançamento do bote na água com três tripulantes a bordo, com uso de guindaste da 

própria embarcação, um dos cabos de aço utilizados na movimentação rompeu e o bote virou. Dois 

tripulantes caíram na água e um permaneceu no bote de serviço.  

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para 

resgatar o colaborador que permaneceu no bote de serviço e, ao chegar no local, constatou que o 

tripulante já havia falecido. Posteriormente, a CPRJ foi comunicada e enviou uma equipe de Busca e 

Salvamento (SAR) para prestar apoio no resgate, o qual foi realizado pelo CBMERJ antes da chegada 

da equipe SAR na localidade. 

A Marinha do Brasil se solidariza com os familiares da vítima. 

Ressalta-se que, na ocorrência de acidente envolvendo embarcações, a Autoridade Marítima 

possui competência limitada à esfera administrativa, mediante a instauração de procedimento 

denominado Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). 

Nesse caso, será instaurado um IAFN para apuração dos fatos. Após concluído e cumpridas as 

formalidades legais, o IAFN é encaminhado ao Tribunal Marítimo (TM) para devida distribuição e 

autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no art. 

42 da lei nº 2.180/54, que dispõe sobre o TM. Caso seja requisitado, o inquérito administrativo poderá 

ser disponibilizado à Autoridade Policial. 

Cabe destacar que a MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que 

pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio), (21) 

2104-5480 e (21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros assuntos, inclusive denúncias). 

 

Contato: 

Assessoria de Comunicação Social 

Comando do 1º Distrito Naval 

Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032 

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 
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